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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. V čem vidíte přednost nově navrhované Berlínské definice ARDS ve srovnání s
Americko-Evropským konsensem

2. Vysvětlete pojmy prospektivní, randomizovaná a dvojitě zaslepená studie

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

     Autorka práce Simona Kaštánková si zvolila velmi aktuální téma, které je v  literatuře často diskutované
a přesto ani po téměř 50 letech nedokážeme dojít shody v zásadních otázkách, jmenovitě v oblasti terapie.
Práce poskytuje mimořádně ucelený přehled o patogenetických mechanismech a možnostech
terapeutických přístupů. Snaha, zaujmout postoj k jednotlivým terapeutickým možnostem v této oblasti
zasluhuje mimořádného ocenění. 
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